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Elevii vâlceni acuză 
proiectele Ministerului

Asociația Vâlceană a Elevilor (AVE) 
aduce din nou în atenția publicului 
problemele legate de transportul 
elevilor.

„ La  n i ve l u l  r eg l emen tă r i i 
transportului elevilor, pare că autorii 
legilor au decis să arunce nişte 
termeni pe care nu îi înțeleg pe deplin 
în lege. Astfel, se discută despre 
decont, despre contracte, despre 
licențe, şi mai apoi despre curse 
regulate. De la un articol la altul, se 
vine cu o contradicție nouă, legea 
fiind alambicată şi generând confuzii 
mai mari decât orice altă lege de până 
acum în acest domeniu”, au spus 
reprezentanții AVE.

Elevii mai spun că proiectele 
publicate sunt într-un stadiu cel puțin 
la fel de dezastruos ca forma lor 
inițială, având multiple măsuri care 
vin complet în detrimentul elevilor. 
Nici reglementarea burselor nu este 
una oportună, dar nici propunerile 
vis a vis de dublarea examenului de 
Evaluare Națională.

„ B u r s e l e  e l e v i l o r  s u n t 

suprareglementate într-un mod 
inoportun, fiind introduse criterii 
pentru acordarea lor la nivelul legii. 
Similar anunțurilor făcute pe surse 
în cursul săptămânii, Ministerul 
Educației propune introducerea unui 
examen de admitere la licee care să 
poată fi organizat de orice liceu, nu 
doar de colegiile naționale. Subiectele 
sunt realizate tot la nivel național, 
deci practic se doreşte o dublare a 
examenului de Evaluare Națională. 
Ne poziționăm ferm împotriva acestei 
măsuri, având în vedere că nu există 
niciun argument sau o analiză din 
care să putem deduce faptul că 
Evaluarea Națională la acest moment 
nu este suficientă, şi că dublarea ei 
va ajuta elevii. Ba mai mult, studiile 
şi recomandările internaționale din 
domeniul educației sugerează faptul 
că examenele cu miză mare nu ar 
trebui susținute la o vârstă atât de 
mică. Nu în ultimul rând, apreciem 
faptul că proiectul doreşte suprimarea 
mişcării de reprezentare a elevilor 
şi a consultării reale cu beneficiarii 
educației. La nivelul proiectului, 
toate articolele preluate din Legea 
nr. 1/2011 unde era reglementată 
consultarea cu asociațiile elevilor au 

fost modificate. Până şi în elaborarea 
Statutului Elevilor, document care 
vizează în mod direct beneficiarii, 
a fost înlăturată obligativitatea 
consultării acestora”, potrivit AVE, 

care solicită Ministerului Educației 
şi Guvernului României să nu 
transmită către Parlament proiectul 
în forma actuală, şi să modifice toate 
problemele semnalate.

Reținut pentru pornografie 
cu o copilă de 12 ani

Un tânăr de 21 de ani din județul 
Gorj a fost reținut de polițişti sub 
acuzația de pornografie infantilă cu 
o minoră de 12 ani. Tânărul ar fi 
şantajat-o pe minoră, cu publicarea 
fotografiilor pe rețelele sociale.

Copila ar fi fost pusă să producă 
şi să îi transmită tânărului materiale 
cu conținut sexual explicit, dar ar 
fi produs şi astfel de materiale cu 
minora, pe care le-a deţinut până la 
intervenția oamenilor legii.

„Din cercetări a reieşit că, începând 
cu luna august a anului a 2022, un 
tânăr, de 21 de ani, din județul Gorj, 
ar fi determinat o minoră, de 12 ani, 
să realizeze mai multe materiale 
cu conținut explicit sexual şi să i le 

transmită prin intermediul sistemelor 
informatice.

Totodată, persoana bănuită ar fi 
şantajat-o pe minoră, cu publicarea 
fotografiilor pe rețelele sociale, dacă 
aceasta ar fi refuzat să transmită alte 
imagini de aceeaşi natură.

În urma efectuării percheziției 
domiciliare, au fost ridicate telefoane 
şi mijloace de stocare a datelor ce 
prezintă interes pentru cauză” - se 
arată într-un comunicat de presă al 
DIICOT.

Ca urmare, magistrații Tribunalului 
Vâlcea au decis să-l trimită după 
gratii pentru următoarele 30 de zile.

Alexandru NICA
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Femeie lovită de un scuter electric

O femeie de 55 de ani, din 
Peștișani, a fost lovită de un scuter 
electric condus de un tânăr de 17 ani. 
Cei doi au fost transportați la spital 
pentru îngrijiri medicale.

„La data de 18 ianuarie a.c., 
Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost 
sesizată cu privire la producerea unui 
accident rutier pe DN 67 D Peștișani. 
Polițiștii deplasați la fața locului au 
stabilit faptul că un tânăr de 17 ani, 
din comuna Peștișani, în timp ce se 
deplasa cu un scuter electric, pe DN 
67 D Peștișani, din direcția Peștișani -  

Târgu Jiu, în condiții ce urmează a fi 
stabilite în urma efectuării cercetărilor, 
a acroșat cu ghidonul o femeie de 55 
de ani, din aceeași localitate.

În urma evenimentului a rezultat 
rănirea ușoară a tânărului, precum 
și a femeii de 55 de ani, aceștia 
fiind transportați la spital pentru 
îngrijiri medicale de specialitate. 
Conducătorul scuterului a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 
negativ. În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de vătămare corporală 
din culpă, cercetările fiind continuate 
pentru stabilirea cu exactitate a 
împrejurărilor în care a avut loc 
evenimentul”, potrivit IPJ Gorj.

Tânără lovită de roata 
unui microbuz care s-a 

desprins în mers

O femeie, de 25 de ani, din 
comuna Telești, a fost lovită de roata 
unui microbuz care s-a desprins în 
mers. Victima a fost transportată 
conștientă și cooperantă la UPU 
Târgu Jiu: „O roată a unui microbuz 
s-a desprins în mers și a lovit-o pe 
femeie. Persoanele care se aflau în 
microbuz nu au avut de suferit în 
urma evenimentului”.

„La data de 18 ianuarie a.c., Poliția 
Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată 
cu privire la producerea unui accident 
rutier pe raza localității Telești.

Polițiștii deplasați la fața locului 
au stabilit faptul că un bărbat de 57 
de ani, din comuna Bălești, în timp 
ce conducea un microbuz transport 
public de persoane, pe DN 67 Bălești, 
din direcția Motru - Târgu Jiu, în 
condiții ce urmează a fi stabilite în 
urma efectuării cercetărilor, roțile 

din stânga spate s-au desprins, 
moment în care una din cele două 
roți a acroșat o tânără de 25 de ani, 
din comuna Telești, care se deplasa 
regulamentar în calitate de pieton.

În urma evenimentului rutier a 
rezultat rănirea gravă a tinerei de 
25 de ani, aceasta fiind transportată 
la spital pentru îngrijiri medicale de 
specialitate. Conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul etilotest, rezultatul 
fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul  săvârş ir i i 
infracţiunii de vătămare corporală 
din culpă, cercetările fiind continuate 
pentru stabilirea cu exactitate a 
împrejurărilor în care a avut loc 
evenimentul”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al IPJ Gorj.

Claudia GROSU

Craioveni arestați pentru 
tentativă la omor

Trei tineri din Craiova, cu vârste 
cuprinse între 25 şi 28 de ani, au 
fost arestați preventiv, pentru 30 
de zile, fiind acuzați de tentativă la 
omor. Este vorba despre agresorii 
bărbatului de 36 ani ajuns la UPU 
Craiova, în seara zilei de 12 ianuarie, 
după ce a fost bătut și tăiat, în urma 
unui conflict în trafic. Unul dintre ei 
a fost prins când încerca să fugă din 
țară.

„În fapt, trei tineri din municipiul 
Craiova sunt bănuiți că în seara zilei de 
12 ianuarie a.c., în urma unui conflict 
în trafic, ar fi lovit cu autoturismul în 
care se afla persoana vătămată, iar 
după impact i-ar fi aplicat acesteia 
mai multe lovituri, provocându-i 
plăgi tăiate și/sau despicate la nivelul 
capului și corpului. După eveniment, 
cei trei au părăsit locul producerii 
faptei, sustrăgându-se cercetărilor.  

O echipă de poliţişti din cadrul 
Serviciului de Investigaţii Criminale 
a desfășurat activități complexe 
pentru stabilirea cu exactitate a 
împrejurărilor în care au avut loc 
evenimentele, precum și identificarea 
tuturor persoanelor implicate.

Astfel, în noaptea de 17 ianuarie, 
un tânăr de 25 de ani, din municipiul 
Craiova, a fost preluat de polițiști 
din Punctul de Trecere a Frontierei 
Porțile de Fier 1, acesta încercând să 
părăsească teritoriul României.

De asemenea, în cursul zilei de 17 
ianuarie, a fost pus în executare un 
mandat de percheziție domiciliară, 
în municipiul Craiova, ocazie cu care 
au fost găsiți și ceilalți doi tineri, de 
25 și 28 de ani, care se sustrăgeau 
cercetărilor, precum și autoturismul 
folosit în seara zilei de 12 ianuarie.

Toți cei trei tineri au fost conduși 
la audieri, iar în urma probatoriului 
administrat, procurorul de caz, 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, a dispus reținerea 
acestora, pentru 24 de ore, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
tentativă la omor”, au transmis 
reprezentanții Poliției Dolj.

Miercuri, judecătorul de drepturi 
și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj 
a dispus arestarea preventivă a celor 
trei pentru 30 de zile.

Eliza RADU
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Distribuție Oltenia își extinde rețeaua de 
parteneri pentru a asigura performanța în 

programul Ucenic Electrician
Proiectul Ucenic Electr ic ian 

reunește în 2023 o comunitate 
tot mai diversă, în care se alătură 
noi susținători ai performanței din 
domeniu. Le spunem bun venit 
noilor noștri colegi din programul 
Ucenic Electrician care au răspuns 
prezent la îndemnul de a forma 
viitorii specialiști în energie: ALM 
Power Group, Comranado și Elco 
Târgu Jiu. La rândul lor, ADREM 
și EnergoBit, partenerii cooptați 
în program încă din 2022, rămân 
alături de Distribuție Oltenia pe 
drumul început împreună pentru 
viitorul tinerilor.

Cei aproape 300 de elevi înscriși 
în proiectul Ucenic Electrician vor 
beneficia, în acest an, de activități 
practice, concursuri, provocări 
lunare ș i  multe surpr ize pr in 
colaborarea cu Fundația Progress, 
susținută de partenerii noștri.

Ucenic Electrician 2023: mai
mulți parteneri, mai aproape 
de reușită
L ipsa for țe i  de muncă d in 

domeniul energetic, orientarea 
scăzută a tinerilor spre o meserie 
prac t i că  ș i  dor in ța  agenț i lo r 
economici de a colabora cu persoane 
cu experiență ne-au determinat să 
ducem proiectul Ucenic Electrician 
la un nou nivel.

Alături de noii parteneri din 
program - ALM Power Group, 
Comranado și Elco Târgu Jiu -, dar 
și de partenerii de tradiție din cadrul 
ADREM și EnergoBit, ne dorim să 
asigurăm viitorul în acest domeniu 
și să sprijinim performanța.

„Misiunea noastră rămâne aceea 
de a pregăti viitorii profesioniști din 
domeniu prin asigurarea tuturor 
elementelor necesare dezvoltării 
pentru o carieră de succes. Ne-
am propus  să  conso l i dăm o 
comunitate durabilă, extinsă anual 
prin colaborarea cu parteneri de 
nădejde care își doresc să sprijine 
performanța în domeniu. Suntem 
bucuroși să creștem în continuare 
acest proiect având alături de noi 
susținători importanți, pregătiți să 
contribuie cu experiență, resurse 
și valoare adăugată pentru viitorul 
tinerilor Ucenici” - Eugen Butoarcă, 
CEO Distribuție Oltenia.

„În cei peste 30 de ani de 
experiență în domeniul energetic, 
Comranado a avut ca obiectiv 
permanent dezvoltarea și evoluția 
capacităților, într-o lume în continuă 
schimbare.

Prin parteneriatul cu Distribuție 
Energie Oltenia, tinerii de azi vor 
avea noi oportunități de dezvoltare. 
Sprijinim formarea profesională a 
acestora ca electricieni într-o echipă 
care țintește sus, iar parteneriatul 
e s t e  pe r f e c t  c omp l emen ta r 
obiectivelor de viitor ale Comranado, 
as igurând ast fe l  cert i tudinea 
atingerii acestor perspective” - 
Petre Combei, Director General 
Comranado.

„Suntem întotdeauna deschiși 
s p r e  i n i ț i a t i v e  c a r e  s u s ț i n 
comunitatea și încercăm să ne 
aducem aportul cum putem noi mai 
bine, prin intermediul resurselor 
de care dispunem. Ne bucurăm să 
facem parte din programul Ucenic 
Electrician în care formăm viitorii 
specialiști de care țara noastră are 
atâta nevoie” - Gheorghe Popescu, 
Director General Elco Tg. Jiu.

„Suntem alături de Distribuție 
Oltenia or i  de câte or i  avem 
posibilitatea, de 10 ani. Programul 
Ucenic Electrician este unul care 
ni se potrivește mănușă. Susținem 
educația și ne place să fim alături de 
tineri în activitatea noastră. Suntem 
siguri că alături de specialiștii 
Distribuție Oltenia și ceilalți colegi 

cooptați în program vom reuși să 
lăsăm acest domeniu pe cele mai 
bune mâini” - Sabin Marinescu, 
Director ALM Power Group.

Ce ne propunem?
- Organizarea de concursuri 

lunare cu premii, pe baza unor 
temat i c i  adecva te  p ro f i l u lu i 
de studiu, pentru fiecare nivel 
educațional;

- Un transfer de cunoștințe 
către generația viitorului, prin 
organizarea de sesiuni tehnice sau 
interviuri tematice cu partenerii 
cooptați;

- Continuarea activităților prin 
care tinerii au ocazia să pună în 
practică tot ceea ce au învățat 
în decursul anului și să ajute 
comunitatea: Luna Reparației - 
ediția a 2a.

„Este al treilea an în care Fundația 
Progress colaborează cu Distribuție 
Oltenia, derulând activități în 
beneficiul sutelor de liceeni, viitori 
electricieni din România. Mulțumită 
acestor activități, complementare 
cu parcursul educațional formal, noi 
generații de tineri sunt instruite și 
își consolidează abilitățile teoretice 
și practice pentru o carieră în 
domeniul energiei. Sunt încurajate 
învățarea prin proiecte, joc și prin 
abordări interactive cu profesioniști 
din domeniul energetic, precum și 
competențe fundamentale pentru 
un viitor al bunăstării. Cu atât 

mai mult, educarea lor în domenii 
precum sustenabilitatea și utilizarea 
unor resurse educaționale creative 
și inovative vor avea un impact 
pentru întreaga societate și viitorul 
nostru comun” - Camelia Crișan, 
Președinte al Consiliului Director 
Fundația Progress.

Punem mare preț pe activitățile 
extracurriculare care valorizează 
componenta practică și considerăm 
că acestea reprezintă un plus în 
formarea viitoarei generații de 
specialiști în domeniul energiei. 
Pentru mai multe detalii despre 
proiectul Ucenic Electrician accesați: 
https://ucenicelectrician.ro/.

Divizia Oameni și Brand
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Primarul Screciu anunță construirea 
a 2 noi creșe în Severin  

Două creșe moderne vor f i 
construite anul acesta la Drobeta 
Turnu Severin, cu ajutorul fondurilor 
europene, a anunțat primarul Marius 
Screciu.

Prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență(PNRR) municipalitatea 
severineană a atras peste 29 de 
milioane de lei pentru construirea a 
două creșe, una în Parcul Tineretului, 
pentru care ordinul de începere al 
lucrărilor va fi semnat la sfârșitul 
acestei săptămâni, iar cealaltă în zona 
Serpentina Roșiori.

Primarul Municipiului Drobeta 
Turnu Severin, Marius Screciu, a 
participat la o întâlnire de lucru la 
Compania Națională de Investiții unde 
a fost prezent și Ministrul Dezvoltării 
Cseke Attila. S-au pus la punct detalii 
tehnice importante pentru începerea 
lucrărilor la construirea creșelor prin 
programul guvernamental „Sfânta 

Ana”, acesta fiind derulat la nivel 
național.  Eforturile municipalității 
severinene au fost sprijinite de 
Manuela Pătrășcoiu, director al 
Companiei Naționale de Investiții.

„În municipiul Drobeta Turnu 
Severin vom realize două creșe cu 
finanțare integral prin PNRR, este 
o creșă mică și una medie, creșa 
medie pentru 70 de copii, iar cea mică 
pentru 40 de copii. Programul este 
important pentru eliminarea crizei de 
locuri în creșe. Sperăm din tot sufletul 
să fie gata până în luna august ca 
să fie cuprinse în anul școlar 2023 - 
2024”, a declarat Manuela Pătrășcoiu, 
directorul Companiei Naționale de 
Investiții.

„Vor fi două creșe la standard 
internațional pot să spun, am văzut 
exact cum arată și am rămas încântat. 
Deja la creșa din zona Bisericii de 
Carton avem autorizație de construire, 
așteptăm să fie pusă prima cărămidă 
la aceste frumoase obiective, utile 
pentru Severin”, a precizat primarul 
municipiului Drobeta Turnu Severin, 

Marius Screciu.
Creșele construite vor fi complet 

dotate, astfel încât administrațiile 

locale nu vor mai trebui să facă alte 
cheltuieli suplimentare.

Amendă usturătoare de 
20.000 de lei pentru un 

bărbat, din partea Poliției 
de Frontieră

Polițiștii de la Serviciul Teritorial al 
Poliției de Frontieră Mehedinți au executat 
o acțiune pe linia combaterii contrabandei 
cu produse accizabile precum și pentru 
prevenirea şi combaterea faptelor de 
nerespectare a regimului materiilor 
explozive.

Cu această ocazie, în localitatea 
Drobeta Turnu Severin, a fost oprit marți, 
17 ianuarie, pentru control un autoturism, 
condus de un bărbat, cetăţean român, în 
vârstă de 54 de ani.

În urma controlului efectuat, pe 
bancheta din spate a autoturismului au fost 
descoperite 1.140 de articole pirotehnice, 
precum şi 252 de pachete cu țigări, care 
nu aveau aplicate marcaje fiscal.

Despre bunurile descoperite, bărbatul 
a declarat poliţiştilor de frontieră faptul că 
intenţiona să le comercializeze.

Țigările, în valoare totală de 5.040 
de lei, dar şi articolele pirotehnice au fost 
indisponibilizate.

În cauză, cetăţeanul român a fost 
sancţionat contravenţional cu amendă 
în cuantum de 20.000 de lei pentru 
nerespectarea prevederilor privind 
deținerea în afara antrepozitului fiscal 

sau comercializarea produselor accizabile 
supuse marcării fără a fi marcate sau 
marcate necorespunzător ori cu marcaje 
false sub limitele prevăzute de lege.

Totodată, se efectuează cercetări pentru 
săvârşirea infracţiunii de nerespectarea 
regimului de comercializare a articolelor 
pirotehnice, urmând ca la finalizarea 
acestora să fie dispuse măsurile legale.

Mașină confiscată în vama PF1
La Punctul de Trecere al Frontierei 

Porțile de Fier I, județul Mehedinți, s-a 
prezentat pentru controlul de frontieră 
pe sensul de intrare în țară, un cetățean 
român, în vârstă de 29 de ani.

La controlul de frontieră, în urma 
verificărilor efectuate, s-a constatat că 
autoturismul condus de către acesta 
este semnalat ca bun căutat în vederea 
indisponibilizării.

În consecinţă, autoturismul în valoare 
de aproximativ 7.000 de lei, a fost 
indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției 
de Frontieră Drobeta Turnu Severin.

Cercetările continuă pentru stabilirea 
întregii activități infracționale.

Iulian Gogonea

Comunitatea Universității de 
Medicină și Farmacie din Craiova 
(UMF Craiova) a făcut un anunț trist: 
prof. univ. dr. Mihai Ioana a murit.

Mihai Ioana a fost prodecan al 
Facultății de Medicină, apoi prorector 
al Universității de Medicină și Farmacie 
din Craiova, având în coordonare 
prorectoratul cu cercetarea ştiinţifică 
şi relaţii internaţionale. Coordonator al 
Laboratorului de Genomică umană al 
UMF Craiova (din 2007), al Centrului 
Regional de Genetică Medicală Dolj, 
s-a dovedit un adevărat spirit vizionar 
și reformator, un profesor exigent cu 
sine și generos cu toți din jurul său.

„Comunitatea Universității de 
Medicină și Farmacie din Craiova 
deplânge trecerea în neființă, pe 17 
ianuarie 2023, a prof. univ. dr. MIHAI 
IOANA, profesor, cercetător, coleg și 
prieten de neînlocuit.

Ca r i e ra  sa  a  î n semna t  o 
excepțională activitate dedicată 
catedrei, dar și cercetării științifice în 
genetica medicală, domeniu cu care 
s-a identificat și în care a excelat. 
Coordonator al Laboratorului de 
Genomică umană al UMF Craiova 
(din 2007), al Centrului Regional de 
Genetică Medicală Dolj, s-a dovedit un 

adevărat spirit vizionar și reformator, 
un profesor exigent cu sine și generos 
cu toți din jurul său.

Prof. univ. dr. MIHAI IOANA 
și-a asumat și responsabil ități 
administrative academice. A fost 
prodecan al Facultății de Medicină, 
apoi prorector al Universității de 
Medicină și Farmacie din Craiova, 
având în coordonare prorectoratul 
cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii 
internaţionale.

Rămâne un exemplu, un reper prin 
tot ceea ce a construit, prin deosebitul 
spirit colegial pe care l-a cultivat în 
întreaga sa existență! Condoleanțe 
familiei greu încercate în aceste 
clipe! Dumnezeu să-l odihnească!”, 
a transmis comunitatea Universității 
de Medicină și Farmacie din Craiova.

Vera IONESCU

UMF Craiova: Prof. univ. 
dr. Mihai Ioana a murit

ACTUALITATE



Joi, 19 Ianuarie 2023OLT6
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

Caracal. Analize medicale gratuite

Locuitorii din Caracal cu venituri 
mai mici de 1.500 de lei per membru 
de familie pot beneficia de analize 
medicale gratuite printr-un Proiect co-
Finanțat din Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020. Primăria 
Caracal a anunțat și specializările la 
care au acces cei eligibili.

„Eşti din Caracal şi ai venituri de 
maxim 1.524 lei/membru de familie? 
Poți beneficia de analize medicale 
gratuite printr-un Proiect co-Finanțat 
din Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020.
Specializările medicale vizate 

pentru femei ș i  bărbați sunt: 
Cardiologie; Pneumologie; Medicină 
internă; Diabet.

Totodată, femeile pot beneficia 
de analize gratuite la obstetrică-
g ineco log ie ,  endoc r ino log ie , 
radiologie (mamografie).

Dacă vrei să te înscrii poți să 
o faci la sediul Primăriei Caracal - 
Serviciul de Programare, Strategii de 
Dezvoltare. Informații suplimentare: 
0753/465.875, de luni până joi între 
orele 08.00-16.30 și vineri între orele 
08.00-14.00”, au spus reprezentanții 
Primăriei Caracal.

Șase comune din Olt primesc bani prin PNRR
Șase comune din județul Olt vor 

primi bani de la Ministerul Dezvoltării. 
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, 
a semnat 120 de noi contracte de 
finanțare prin componenta C10 - 
Fondul Local din Planul Național de 
Redresare și Reziliență.

Contractele, încheiate între 
autoritățile publice locale din 120 
de unități administrativ-teritoriale și 
Ministerul Dezvoltării, au o valoare 
totală de 230.090.834,40 lei și 
vizează asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde, prin 
achiziționarea unor puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice, 

realizarea și extinderea unor rețele de 
supraveghere video, dezvoltarea unor 
sisteme inteligente de management 
local și digitalizarea serviciilor la 
nivelul localităților.

Până în prezent, prin cele trei 
componente ale PNRR, au fost 
semnate 3.129 contracte de 
finanțare, în valoare totală de 
21.013.459.190,65 de lei, a precizat 
ministrul.

Lista contractelor de finanțare, 
în Olt.

- Dezvoltare infrastructură TIC 
(sisteme inteligente de management) 
în comuna Cârlogani, județul Olt - în 
valoare de 2.341.857,86 lei.

Peste 50 de kilometri de piste 
de biciclete

52 de kilometri de piste de 
biciclete vor lua naștere în județul 
Olt, pe malurile Dunării. Investiția 
se va realiza în cadrul proiectului 
„Traseu Eurovelo 6 Mehedinți-Dolj-
Olt”. Localitățile din Olt care vor fi 
străbătute de acest traseu sunt: 
Corabia, Ianca, Grojdibodu, Gura 
Padinii, Orlea și Gârcov.

Real izat  în partener iat  cu 
Consiliul Județean Mehedinți și 
Consiliul Județean Dolj, în calitate 
de lider, proiectul a fost aprobat în 
cadrul PNRR, Componenta C11 -  
TURISM ȘI CULTURĂ, Investiția I.4 - 
Implementarea a 3.000 km de trasee 
cicloturistice.

În cadrul acestui obiectiv de 
investiții, vor fi realizați în total 356 de 
km, din care 52 de km în județul Olt.

În valoare de peste 29,3 milioane 
euro, investiția vizează amenajarea 

unui traseu cicloturistic sigur pentru 
bicicliști, traseu care pornește din 
Drobeta Turnu Severin și ajunge 
la limita dintre Olt și Teleorman, 
desfășurându-se de-a lungul Dunării.

De asemenea, proiectul este 
unul de anvergură, întrucât vizează 
amenajarea unei secțiuni din ruta 
europeană EuroVelo6 Atlantic - Marea 
Neagră, cunoscută și sub denumirea 
de „Euro-velo-ruta fluviilor” sau 
„Pista ciclabilă europeană a fluviilor”, 
cea mai importantă rută ciclabilă 
europeană.

„Traseu EuroVelo 6 Mehedinți - 
Dolj - Olt” a primit al doilea cel mai 
mare punctaj, în urma evaluării, de 
către experţii Ministerului Dezvoltării, 
a propunerilor înaintate de 27 de 
consilii județene și parteneri ai 
acestora.

Alexandru NICA

Patru tineri reținuți pentru furt
Patru tineri au fost reținuți de 

polițiștii olteni, după ce au fost 
depistați într-un autoturism, pe un 
drum agricol de lângă Slătioara, 
județul Olt. Oamenii legii i-au 
percheziț ionat pe cei 4 și au 
descoperit mai multe bunuri pe care 
aceștia le-ar fi sustras din locuința 
unui bărbat. Tinerii au fost reținuți 
pentru 24 de ore.

„În fapt, la data de 15 ianuarie 
2023, în jurul orei 22:00, polițiștii 
Secției nr. 6 Poliție Rurală Găneasa, 
în timp ce se aflau în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, au depistat pe 
un drum agricol, situat la intrarea în 
comuna Slătioara, un autoturism în 
care se aflau patru tineri, cu vârste 
cuprinse între 20 și 27 de ani, toți din 
municipiul Slatina.

În t rucâ t  t ine r i i  aveau un 
comportament suspect, polițiștii au 
procedat la verificarea autoturismului, 
ocazie cu care au fost descoperite 
mai multe bunuri despre care tinerii 
nu au putut justifica proveniența 
acestora.

În urma activităților investigativ-

operative, polițiștii au stabilit faptul 
că bunurile ar fi fost sustrase la data 
de 15 ianuarie 2023, în jurul orei 
20:00, de la locuința unui bărbat, 
în vârstă de 49 de ani, din comuna 
Slătioara.

În cauză, polițiștii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat și tăinuire, 
fiind continuate cercetările în vederea 
documentării activității infracționale.

În urma probatoriului administrat, 
la data de 16 decembrie a.c., sub 
supravegherea procurorului de caz, 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Balș, pe numele celor patru 
tineri a fost emisă câte o ordonanță 
de reținere pentru 24 de ore, aceștia 
fiind introduși în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă al Inspectoratului 
de Poliție Județean Olt.

Pe numele celor patru tineri, 
procurorul de caz din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Balș a dispus măsura controlului 
judiciar pentru 60 de zile”, potrivit 
IPJ Olt.

Alexandru NICA

-  S i s t eme  i n t e l i gen te  de 
management local pentru dezvoltarea 
de servicii și structuri de sprijin, 
specializate pentru administrația 
publică Bobicești -   2.195.407,53 lei.

- Realizare Baze de date GIS la 
nivel  local /Date deschise - platformă 
de date deschise în care datele 
disponibile la nivel de localitate (date 
sectoriale) sunt accesibile publicului, 
în comuna Optaşi-Măgura, județul 
Olt - 451.067,00 lei.

- Osica de Jos: Asigurarea 

infrastructurii pentru transport 
verde ITS/ alte infrastructuri TIC - 
2.021.014,49 lei.

-  D ig i ta l i za rea  apara tu lu i 
administrativ în comuna Osica de 
Sus, județul Olt - 712.532,09 lei.

-  D ig i ta l i za rea  apara tu lu i 
administrativ și implementarea unui 
sistem de supraveghere video în 
comuna Scărișoara, județul Olt - 
2.193.048,63 lei.

Alexandru NICA
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CJ Dolj, bani pentru Master Planul de apă

A treia etapă din Master Planul 
pentru alimentarea cu apă și evacuarea 
apelor uzate din județul Dolj va primi 
o finanțare consistentă din partea 
Consiliului Județean (CJ) Dolj.

Consilierii județeni au aprobat în 
ședința de miercuri alocarea sumei 
de 558.489 de lei, bani pentru 
pregătirea aplicației de finanțare 
și a documentațiilor de atribuire. 
Compania de Apă Oltenia (CAO) este 
de asemenea partener în proiect.

„Împreună cu CAO, am preluat 
cofinanțarea acestui proiect prin care 
sunt asigurate fondurile necesare 
studiilor și celorlalte documente 
pentru cea de-a treia etapă a Master 
Planului pe apă și canalizare. Va 
fi un prim demers în care se vor 
regăsi peste 30 de localități din 
Dolj și prin implementarea căruia 
gradul de conformare la nivelul 
județului va depăși 90 la sută. Sunt 
incluse în acest proiect investițional 
și câteva lucrări inedite, precum 
aducțiunea cu apă din zona Orodel, 

care va alimenta localitățile Moțăței 
și Plenița, sau aducțiunea din 
zona municipiului Băilești către 
comunele aferente. Noi vom asigura 
cofinanțarea de peste 500.000 
de lei a acestui demers pentru 
realizarea documentațiilor, care va fi 
alimentat din Programul Operațional 
Infrastructură Mare”, a declarat 
președintele Consiliului Județean 
Dolj, Cosmin Vasile.

Proiectul pregătit de CAO, care 
urmează să fie derulat cu fonduri 
europene, prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare, va asigura 
elaborarea tuturor documentelor 
necesare pentru obținerea finanțării 
din surse nerambursabile și pentru 
lansarea în implementare a noii etape 
investiționale din Master Planul pentru 
alimentarea cu apă și evacuarea 
apelor uzate.

Rezultatele demersului includ 
studiul de fezabilitate complet, 
documentațiile necesare obținerii 
autorizației de construire, aplicația 
de finanțare, precum și proiectele 
tehnice și documentațiile de atribuire 
pentru cel puțin 5 contracte de lucrări.

Potrivit reprezentanților CJ, 

investițiile din Master Plan programate 
pentru finanțare din fonduri europene 
în exercițiul financiar 2021 - 2027 au 
o valoare cumulată estimată la peste 
210 milioane de euro și urmează să 
fie realizate în 34 de localități. De 
asemenea, Consiliul Județean Dolj 

este unul dintre beneficiarii direcți, 
cu o sumă totală de aproape 70 de 
milioane de euro, pentru lucrări de 
extindere a infrastructurii de apă și 
canalizare, dar și pentru dotarea cu 
utilaje și echipamente”, au mai spus 
reprezentanții CJ.

Apar noi intersecții semaforizate în Craiova
Primăr ia  Cra iova  v rea  să 

achiziționeze servicii de dirigenție 
de șantier asigurată de personalul 
de specialitate autorizat pe întreaga 
perioadă de desfășurare a lucrărilor 
de execuție și până la recepția finală 
a lucrărilor, din cadrul proiectului 
,,Proiect integrat de Modernizare 
a Sistemului de Transport Public 
cu Tramvaiul în Municipiul Craiova 
- MOTRIC-Tl”, cod SMIS 129159”, 
componenta: „Extinderea sistemului 
de management a l  t raf icu lu i 
prin integrarea de noi intersecții 
semaforizate cu funcționarea în regim 
adaptiv și sistem de comunicații 
(Etapa 1, Faza 1 + Etapa 1, Faza 2)”. 
Ofertele pentru acest tip de servicii 
sunt așteptate de Primărie până 
pe data de 20.01.2023, iar pentru 
acestea a fost pregătită suma de 
9.690,38 lei.

Pentru implementarea proiectului 
pent ru  care  es te  nevo ie  de 
aceste servicii, autoritățile locale 
din Bănie au încheiat, în data de 
07.11.2019, contractul de finanțare 
în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 

4, Prioritatea de Investiții 4.le, 
care are ca obiectiv promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor 
de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritorii. În particular este 
vorba despre zone urbane, inclusiv 
promovarea planurilor sustenabile de 
mobilitate urbană și a unor măsuri 
relevante pentru atenuarea lor.

Conform caietului de sarcini, 
amplasamentele propuse se află pe:

- Strada Calea București, care are 
cale de rulare carosabilă, sensurile 
fiind separate de zona verde mediană 
a drumului. Acolo, situația existentă 
se caracterizează prin faptul că 
străzile și sectoarele de drum supuse 
intervenției au, pe cea mai mare 
lungime, patru benzi destinate 
circulației rutiere, câte două pe 
fiecare sens de mers, la care se 
adaugă calea de rulare carosabilă a 
tramvaiului.

- Bulevardul Decebal, tronsonul 
cuprins între Pasajul Electroputere 
și strada Henry Ford, având cale 
de rulare carosabilă situată în zona 
mediană a drumului. Acolo, situația 
existentă se caracterizează prin 

faptul că bulevardul Decebal are 
patru benzi rutiere pentru circulația 
autovehiculelor și cale dublă de 
rulare pentru tramvaie, carosabilă 
și poziționată pe zona mediană a 
bulevardului.

Intersecțiile care sunt propuse a 
se semaforiza/moderniza sunt:

- Intersecția dintre Calea București 
- Acces Electroputere Mall;

- Intersecția dintre Calea București 
- Str. Grigore Pleșoianu;

- Intersecția dintre Bulevardul 
Decebal - Trecere de Pietoni Nr.l 
(nod pasaj)

- Intersecția dintre Bulevardul 
Decebal - Trecere de Pietoni Nr.2 
(nod pasaj)

- Intersecția dintre Bulevardul 
Decebal - Acces Electroputere Mall.

Printre altele, proiectul urmărește 
echiparea intersecției cu semafoare 
noi, care folosesc tehnologia tip LED, 
acestea având și o vizibilitate mai 
bună, costuri de întreținere mai mici 
și o durată mult mai mare de viață 
decât semafoarele convenționale.

Cătălin ANGHEL
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Activitatile de grup din 

cartierul tau ar putea duce la 
schimbari pozitive in comunitatea 
ta. Te vei bucura sa faci schimb 
de idei si informatii cu ceilalti, 
si poti iesi din aceste activitati 
simtindu-te entuziasmat.

Daca ai sperat la o pauza 
norocoasa, aceasta este ziua in care 
ar putea veni, mai ales daca implica 
dragoste si dragoste. Sau poate ai fi 
sperat la o anumita recunoastere la 
locul de munca sau de catre cineva 
care inseamna mult pentru tine. 

A s t a z i  s - a r  p u t e a 
sa  te  regases t i  i n  och i i 
publicului. Recunoasterea 
muncii bine facute ar putea 
veni in calea ta si ar putea 
imp l i c a  s i  o  c r e s t e r e  a 
veniturilor. 

Ai putea face unele schimbari 
in casa ta. Acestea sunt pozitive, 
desi ar putea parea putin 
coplesitoare. Unele ar putea fi 
chiar descrise ca rasturnari. 

Ar putea implica chiar 
mutarea intr-un loc nou.

Largirea orizontului este 
cheia pentru astazi. 

Comunicarile primite din 
zone indepartate sau din tari 
straine ar putea sa te faca sa te 
distrezi cu ideea de a calatori in 
acele locuri. 

Vesti grozave iti pot schimba 
viata pentru totdeauna. Ar putea 
implica un nou parteneriat sau 
oportunitati in comunitatea dvs. 
Cel putin, Sagetator, ar putea 
implica schimbari in viziunea si 
atitudinile tale despre viata. 

Unele vise foarte intense 
te-ar putea duce inapoi in trecut, 
poate in copilarie sau in vietile 
anterioare. Scrie toate visele 
pe care le amintesti, Rac. S-ar 
putea sa nu aiba sens pentru 
tine acum.

Unele schimbari in ceea ce 
priveste cariera ta ar putea face 
diferenta in resursele tale. Acest 
lucru ar putea implica o crestere 
sau o promovare in asteptare sau 
oportunitati de munca independenta 
in afara locului de munca. 

Un vechi prieten pe care nu 
l-ai vazut de ceva vreme ar putea 
reaparea brusc si s-ar putea sa privesti 
aceasta persoana intr-o alta lumina, 
poate ca pe un potential partener de 
afaceri, sursa de inspiratie sau chiar o 
posibilitate romantica.

Astazi este probabil sa 
te simti deosebit de romantic 
si nerabdator sa te intalnesti 
cu un partener de dragoste. 

Asta nu inseamna ca 
nu ai chef de socializare in 
general.

Esti o persoana orientata 
spre servicii prin natura, iar astazi 
s-ar putea prezenta oportunitatea 
de a petrece timp servindu-i pe cei 
care au nevoie. Ai putea face asta 
pentru a ajuta pe cineva apropiat 
care are probleme de orice fel. 

Unele sentimente adanc 
ingropate despre familia ta ar 
putea sa apara astazi din trecut si au 
nevoie de eliberare. Nu iti fie teama 
sa iti arati durerea si furia. Daca ti-e 
rusine sa faci asta in preajma altora, 
stai acasa si ocupa-te de asta. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! 
12:00 Teleshopping
12:30 Efectul de fluture 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Poveste după poveste 
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare şi
   Hathaway: detectivi 
  particulari 
18:55 Dincolo de alb şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Navalnii: omul pe care
  Putin nu a reuşit să-l ucidă
22:45 Discover Romania 
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi
   Hathaway: detectivi
   particulari
01:55 Navalnii: omul pe care 
  Putin nu a reuşit 
  să-l ucidă (R)
03:25 Sport (R)
03:40 Dincolo de alb şi negru
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

07:25 Competiția 
  oficială (15)
09:15 Tânărul Sheldon
09:40 Un Crăciun 
  de 8 biți (12)
11:15 Tatăl miresei (12)
13:10 Omul-Păianjen 2 (AG)
15:15 Misterele 
  pețitoarei (12)
16:40 Eiffel (15)
18:25 Hannes (12)
20:00 Silverstar (12)
21:25 Bărbații care au 
  vândut Cupa Mondială
22:20 11 lovituri 
23:05 Rugul aprins (12)
00:30 Resident Evil: 
  Bun venit în 
  Raccoon City (N15)
02:20 Competiția 
  oficială (15)
04:15 Uite-i pe tineri (18)
06:00 Mame paralele (AP12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy
15:00 Seinfeld 
16:00 Ridiculozaurii 
17:00 Ora exacta in sport (R)
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 Armă mortală 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
03:30 Între prieteni 
04:30 O dimensiune paralelă 
05:30 La bloc 
06:00 Ora exacta 
  in sport (R)

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei 
  surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Sunt a nimanui 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea
   continua 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul 
19:00 Iubirea are 
  numele tau
21:00 Povestea de 
  pe insula
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în   
  alb-negru 
00:00 Sunt a 
  nimanui (R)
01:00 Povestea 
  de 
  pe insula (R)
02:00 Trei surori (R)
03:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea
   continua (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele 
  tau (AP)

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 Exclusiv VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Conan 
  Distrugătorul (12)
22:00 Starea 
  naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Urmarire 
  periculoasa (12)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Iubirea invinge 
21:00 Așteptând un bebeluș (12)
23:00 Kickboxer 5: 
  Ultima răzbunare (15)
01:00 Poama acră 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Frații Diesel
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate
19:00 Cum se fabrică ?
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
22:00 Comori restaurate 
23:00 Vânătorii 
  de artefacte
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Comori 
  arhitecturale recuperate
04:00 Comori 
  restaurate 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

15:00 Tennis grand slam
   tournament:
   EUROSPORT 
  TENNIS CUBE 
15:15 Snooker: Grand 
  Prixul Mondial 
17:00 Navigaţie: 
  SailGP - Singapore 
17:30 Minutul 
17:35 Tenis: Australian Open 
18:45 Biatlon: Cupa
  Mondială Antholz 
19:40 Ciclism: CM
20:25 Ciclism: 
  Academia Zwift 
20:55 Snooker: Grand 
  Prixul Mondial 
00:00 Minutul 
00:05 Biatlon: Cupa 
  Mondială Antholz 
01:00 Combinata nordică:
   Universiada Mondială 
  de Iarnă Lake Placid 

07:00 Aripi frante (AP)
09:00 Știrile Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul 
  cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile 
  Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Casa 
  iubirii (R)
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:00 La Maruţă (R)
09:00 Legenda lui Johnny 
  Lingo (AP)
10:45 La bloc 

13:00 Înger nervos (AP)
14:45 Țicniții (AP)
16:30 Misterul lui Hailey Dean:
   Ucis la datorie
18:15 La bloc 
20:30 Operaţiunea de salvare
22:15 Clinica (15)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te 
  supăra 
  frate
19:00 Observator 
20:30 Lia – soţia 
  soţului meu
23:00 Observator 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului (R)
03:00 Dragoste 
  de tată
04:30 Nu te supăra 
  frate (R)
06:00 Observator 

10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Victime 
  colaterale (12)
22:30 Fără scăpare (15)
00:15 Ştirile Pro Tv 
00:45 Dredd 3D: 
  Ultima judecată (IM18)
02:15 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate 

non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în 

alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Comoşteni - circ. JT nr. 1Gângiova

26.01
26.01

PTA Sţănculeşti 1, PTA Sţănculeşti 2, PTA Valea 
Ursului, PTA Seciu, PTA Cuci, PTA Dozeşti, PTA 
Căţetu, PTAB CEF Fârtăţeşti (terţ)

Fârtăţeşti09:30 - 17:30

LEA JT PTA Zlătărei 4 - circuitul 1Drăgăşani09:00 - 13:00
PTAB Jiblea Veche 3, PTA Gară Călimăneşti (terţ), 
PTA Școală Jiblea, PTAB Jiblea Veche 2, PTA Jiblea 
Veche 1, PTA IJTL, PTA Filtre Păuşa, PTA Păuşa 3, PTA 
Staţie Tratare Păuşa (terţ), PTA Colonie ACH Păuşa 
(terţ), PTAB Casa Românească (terţ), PTCZ ȘI CHE 
Turnu (terţ), PC Căciulata 1, PTAB Dastour (terţ), PTA 
Mănăstire Cozia

Călimăneşti09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

26.01

PTA 2 Oboga de Mijloc-Strada PrincipalăOboga09:00-12:00
PTA 3 Oboga de Sus-Strada PrincipalăOboga13:00-16:00
CLI 20 kV PTCZ 9 Crişan II-PTCZ 21 Crişan 
III-Strada Lalelelor, Strada Armoniei

Slatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 43 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal08:00-12:00
Trafo 1 PTCZ 44 Caracal-Strada Aleea RăsărituluiCaracal12:00-16:00

09:00 - 17:00 PTA SI SPL 2 Ocolna, PT terţi: PTAB Potelu SolarAmărăştii 
de Jos

09:00 - 17:00 PTA 1 Zăval - circ. JT nr. 1Gighera

09:00 - 17:00 PT 660 - sat Branişte, PT 522 - sat Balta Verde, 
PT 647 - sat Balta Verde, PT terţi: PTAB 442 UM 
Romaneşti, PTA 753 Radu Sanda, PTA 692 Depozit 
Cherestea PF Todea, PTA 726 Darcoserv, PTA 626 
Elisiria, PTA 682 BB Brother, PTA 768 Kiss Naht, 
PTAB Bisa Eco Plast

Craiova, 
Podari

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

Campanie colectare gratuită deşeuri 
voluminoase, în Craiova

Vrei să scapi de deşeuri le 
voluminoase? Primăria Municipiului 
Craiova alături de Iridex Group 
Salubrizare derulează o campanie 
de colectare GRATUITĂ deşeuri 
voluminoase, pentru craioveni. Perioada 
de derulare a campaniei 5 ianuarie - 5 
martie 2022.

Cum se desfăşoară campania?
Craiovenii care locuiesc LA BLOC 

sunt rugaţi să depoziteze deşeurile 
voluminoase lângă platformele 
gospodăreşti aferente blocului în care 
locuiesc. În zona de blocuri, deşeurile 

abandonate se colectează zilnic din 
toate cartierele (Craioviţa Nouă, Brazda 
lui Novac, George Enescu, Nicolae 
Titulescu, Rovine, Lăpuş, 1 Mai, Valea 
Roşie şi Centru - Calea Bucureşti).

În zona de CASE se face colectarea 
în urma unei comenzi telefonice făcute 
la numărul de la dispecerat al societăţii: 
0251/979. În zona de case, campania 
se va derula conform următorului 
program:

1. Cartier Bariera Vîlcii - 5, 6, 9, 10 
Ianuarie; 3, 6, 7, 8 Februarie;

2. Cartier Brestei - 11, 12, 13, 16 
Ianuarie; 9, 10, 13, 14 Februarie;

3. Cartier Catargiu - 17, 18, 19, 20 
Ianuarie; 15, 16, 17, 20 Februarie;

4. Cartier Romaneşti 23, 25, 26, 
27 Ianuarie; 21, 22, 23, 24 Februarie;

5. Cartier Făcăi, Veterani 30, 31 
Ianuarie; 1, 2, 27, 28 Februarie; 1, 2, 
3 Martie.

Ce se poate preda în 
cadrul campaniei:
mobilier, comode, mese de cafea, 

de toaletă, decorative, mese de scris 
pentru copii, rafturi, etajere, covoare, 
carpete, canapele, paturi, dulapuri, 
birouri, scaune, banchete, saltele, 
oale, perdele, draperii, dulapuri de 
baie, lustre, tablouri, obiecte sanitare, 

căzi, vase de toaletă, robinete, cabine 
de duş, baterii sanitare, chiuvete, 
bideuri, capace vase de toaletă, 
lavoare, rezervoare de apă pentru vase 
de toaletă; obiecte mari de folosinţă 
îndelungată precum: calorifere fontă, 
calorifere aluminiu, uşi, tocuri de uşi şi 

tocuri de geamuri etc.

Ce nu se poate preda în 
cadrul campaniei:
NU se preiau deşeurile: reziduale, 

reciclabile, de construcţii, vegetale, 
periculoase, brazi.
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Naționala feminină U17 a României a 
început miercuri calificările balcanice 

pentru Campionatul European
Naționala feminină Under 17 

a României va juca, începând de 
miercuri până duminică, la Ankara, în 
Turcia, în preliminariile balcanice ale 
calificărilor Campionatului European.

Echipa noastră face parte din 
Grupa B, alături de naționalele 
Bulgariei, Kosovo și Moldova. Prima 
adversară a formației tricolore va fi 
Kosovo, meciul urmând să aibă loc 
miercuri, de la ora 19.00. În cea de-a 
doua etapă, joi, tot de la ora 19.00, 
România va întâlni Moldova. Vineri, 
de la ora 14.00, tricolorele vor juca 
împotriva Bulgariei.

Grupa A este alcătuită din formațiile 
Turciei, Greciei și Muntenegrului.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se vor califica în semifinale, 
iar câștigătoarea turneului se va 
califica direct la turneul final al 
Campionatului European, care va 
avea loc în perioada 11-22 iulie, în 
orașele Vrnjacka Banja (Serbia) și 
Békéscsaba (Ungaria).

Formațiile clasate pe locurile 
2-5 vor participa la al doilea tur de 
calificări, organizat în primăvară.

Programul turneului de 
calificare de la Ankara
Miercuri, 18 ianuarie
14:00 Bulgaria – Moldova
16:30 Turcia – Muntenegru
19:00 ROMÂNIA – Kosovo (n.r. - 

meciul s-a terminat după închiderea 
ediției tipărite)

Joi, 19 ianuarie
14:00 Kosovo – Bulgaria
16:30 Muntenegru – Grecia
19:00 Moldova – ROMÂNIA
Vineri, 20 ianuarie
14:00 ROMÂNIA – Bulgaria
16:30 Grecia – Turcia
19:00 Moldova – Kosovo
Sâmbătă, 21 ianuarie
14:00 B1-A2
16:30 A1-B2
19:00 B3-B4
Duminică, 22 ianuarie
14:00 Meci pentru locul 5
16:30 Finala pentru locul 3
19:00 Finala

Lotul naționalei României U17 (f)
Coordonatori: 2. Andreea Vanessa 

Grigore – Dinamo, 3. Maria Alesia 

Știrbu – CSM București – căpitan,
Extreme: 5. Andrada Medeea 

Telisca – Bravol Brașov, 7. Sara Irina 
Buricea – Dinamo, 11. Carla Pârv – 
Bega Timișoara, 15. Bianca Gabriela 
Cucu – CSS Buzău,

Universal: 4. Alexia Cristiana  
Ruci – CSM Constanța, 14. Catrin 
Elena Ștefanov – CSM București,

Centri: 8. Ioana Alexandra 
Criclevit – Centru, CSM București, 9. 
Maya Iana Ferencik – Dinamo, 10. 

Daria Maria Cocan – LPS Cluj, 12. 
Daria Ștefania Barbu – Dinamo

Libero: 1. Eva Vizitiu – CNNT 
Craiova, 6. Maria Irina Coman – 
Dinamo

S t a f f  t e h n i c :  A n t r e n o r  
Principal - Adrian Radu, Antrenor 
secund - Adrian Negrei, Statistician - 
Mircea Gătej, Kinetoterapeut - Mihai 
Mincă.

sursa: frvolei.eu

Naționala masculină Under 17 va juca de joi în turneul zonal 
de calificare la Campionatul European

Naționala mascul ină Under 
17 a României va juca, începând 
de joi până duminică, la Sofia, în 
Bulgaria, în preliminariile zonale ale 
calificărilor Campionatului European. 
În 2023, în această fază a calificărilor 
participă, pe lângă reprezentantele 
țărilor balcanice, și două formații din 
Asociația Zonală Nord-Europeană 
(NEVZA). E vorba de Anglia și 
Finlanda.

Naționala noastră face parte din 
Grupa A, alături de Bulgaria și de 

Finlanda. Prima adversară a tricolorilor 
va fi, joi, Finlanda, într-un meci care 
va începe la ora 20.00. Apoi, vineri, va 
veni meciul contra gazdelor, Bulgaria, 
tot de la ora 20.00. Din grupa B fac 
parte formațiile Turciei, Serbiei, Greciei 
și Angliei.

Primele două clasate din fiecare 
grupă se vor califica în semifinale, 
iar câștigătoarea turneului se va 
califica direct la turneul final al 
Campionatului European, care va 
avea loc în perioada 19-30 iulie 

în Podgorica (Muntenegru). Toate 
celelalte formații din Asociația 
Balcanică de Volei vor participa la al 
doilea tur de calificări, organizat în 
primăvară.

Programul turneului de calificare 
de la Sofia

Miercuri, 18 ianuarie
15.00 Grecia – Serbia
17.30 Anglia – Turcia
20.00 Bulgaria – Finlanda
Joi, 19 ianuarie
15.00 Serbia – Turcia
17.30 Grecia – Anglia
20.00 Finlanda – ROMÂNIA
Vineri, 20 ianuarie
15.00 Turcia – Grecia
17.30 Serbia – Anglia
20.00 ROMÂNIA – Bulgaria
Sâmbătă, 21 ianuarie
15.00 A3 – B4
17.30 B1 – A2
20.00 A1 – B2
Duminică, 22 ianuarie
15.00 Meci pentru locul 5
17.30 Finala pentru locul 3

20.00 Finala

Lotul naționalei României U17 (m)
Coo rdona t o r i :  A l e x and r u 

Petculescu – CNMV Ploiești, Alexandru 
Oprea – CTF Mihai I, Robert  
Păucescu – CSM București,

Centr i :  David Gagyi Pal ffy  
Stan – CSS Avram Iancu Ștei, Sergiu  
Filip – CTF Mihai I, Vlad Alecu – CSM 
București,

Ext reme/ un iversa l i :  Ioan  
Verciuc – CSS Suceava, Robert 
Zamosteanu – CSM București, Vlad 
Cumpănașu – CNMB Vâlcea, Partick 
Verdeș – CSS Zalău, Ioan Sovan – 
CSS Botoșani, Ștefan Cătălin – CTF 
Mihai I,

Libero: Dragoș Crișan – CSS 
Zalău, Andrei Grigore – CSS Tulcea

S t a f f  t e h n i c :  A n t r e n o r  
p r inc ipa l  -  Răzvan  Parpa lă , 
Antrenor secund - Bogdan Nicolae, 
Kinetoterapeu - Claudiu Casagrande, 
Statistician: Diana Mihai.

sursa: frvolei.eu
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

FCU Craiova l-a transferat 
pe Danny Henriques

Adrian Mititelu a mai făcut un 
transfer. FCU Craiova a obținut 
semnătura lui Danny Henriques, un 
fundaș central cu dublă cetățenie. 
Acesta va juca un an și jumătate 
în Bănie, dar are și o clauză de 
prelungire, la fel cum avea și Duarte.

„Fotbal Club Universitatea 1948 
anunță faptul că fundașul central, 
de picior stâng, cu dublă cetățenie, 
atât olandeză, cât și portugheză, 
Danny Henriques, a semnat cu 
gruparea alb-albastră un contract 
valabil până în vara anului 2024, cu 
opțiune de prelungire pentru încă un 
sezon. În vârstă de 25 ani, născut în 
orașul Rotterdam, Danny a crescut 
în academia celor de la Excelsior, 
echipă care se află, în acest moment, 
pe locul 13 în Eredivisie. Fundașul 
olandez a debutat în fotbalul mare 
în iarna anului 2020, atunci când se 
afla în lotul celor de la B Sad, într-un 
meci din prima ligă din Portugalia, 
împotriva celor de la Santa Clara, 
pierdut cu scorul de 2-0”, este anunțul 

făcut de FCU Craiova.
În prima parte a acestui sezon, 

el a bifat 18 partide în tricoul celor 

de la B Sad și a înscris un singur gol, 
într-un meci încheiat la egalitate cu 
Vitória Guimarães din Cupa Allianz, 

scor 2-2. De asemenea, el a fost 
căpitanul formației din eșalonul 
secund al Portugaliei.

Două brigăzi de arbitri din România vor oficia în 
Rugby Europe Championship

Anul acesta începe cu vești 
bune și pentru oficialii de meci 
din România. Astfel, în cea mai 
importantă competiție internațională 
organizată de forul european, Rugby 
Europe Championship, România are 
două brigăzi delegate pentru faza 
grupelor.

Rugby Europe Championship se 
desfășoară începând din acest sezon 
într-un format nou, cele opt echipe 
participante fiind împărțite în două 
grupe. Arbitrii români vor oficia în 
Grupa opusă Stejarilor, adică în Grupa 
A, unde se află Georgia, Țările de Jos, 
Spania și Germania.

În prima etapă, la partida Georgia 
- Germania de la Tbilisi, la centru 
a fost desemnat Cristian Șerban, 
care va fi ajutat la margini de Radu 
Petrescu și Nicolae Frățilă. În runda a 
treia, ultima din faza grupelor, pe 18 
februarie,  întâlnirea dintre Germania 
și Țările de Jos de la Neckarsulm, 
arbitru va fi Alexandru Ionescu, 

ajutat de Robert Diaconescu și Vlad 
Iordăchescu.

„Ne bucurăm că începem anul în 
forță cu cele două delegări în cea 
mai importantă competiție la nivel 
de seniori organizată de Rugby 
Europe. Este încă o confirmare 
a valorii arbitrajului românesc și 
sper ca exemplu lor să fie luat de 
cât mai mulți arbitri tineri, care să 
le calce pe urme. Sunt convins că 
prestația lor din cele două meciuri 
va fi foarte bună și că vor fi delegați 
și la partidele din fazele eliminatorii 
ale competiției”, a declarat George 
Bărgăunaș, președintele Comisiei 
Centrale de Arbitri.

România, care face parte din 
Grupa B, alături de Portugalia, Belgia 
și Polonia, va debuta în Rugby Europe 
Championship pe 4 februarie, la 
București, într-un meci cu Polonia.

sursa: rugbyromania.ro
FOTO: Dragoș PĂȘCĂNEANU
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Tudorie a dezvăluit cine nu l-a 
mai vrut la CSU Craiova

Alexandru Tudorie este unul 
dintre fotbaliștii preferați preferați 
ai lui Cristiano Bergodi. Antrenorul 
italian l-a pregătit pe atacant la CSU 
Craiova, formație pe care a făcut-o 
vicecampioană, dar și la Sepsi.

Atacantul a dezvăluit că a plecat 
de la CSU după ce Papură i-a spus 
clar că nu are nevoie de el: „Am avut 
ghinion, m-am accidentat, apoi mister 
Bergodi a plecat. A venit un interimar, 
nu prea am jucat vreo trei luni. 
Antrenorul mi-a spus că nu joc fiindcă 
nu am fost dorit de dânsul la echipă”, 
a declarat Tudorie, pentru GSP.

Plecarea lui Bergodi a cântărit mult 
la decizia luată de șefii clubului, care 

nu au vrut să mai dea banii pentru 
transferul definitiv al lui Tudorie. După 
ce italianul a părăsit Bănia, Corneliu 
Papură a fost numit interimar.

„Da, el era. Mi-a spus clar. Au fost 
două-trei jocuri, plus unul de Cupă 
cu un adversar din „C”, n-am fost 
introdus deloc. Am mers frumos la 
dânsul: „Ce planuri aveți cu mine?”. 
Mi-a spus în față, apreciez asta, 
nu pe la spate: „N-o să joci cât o 
să fiu eu aici!”.  M-am pregătit în 
continuare, mi-am așteptat șansa, 
a venit Ouzounidis și am început 
din nou să joc. Începusem să mă 
acomodez, voiam să continui în Bănie. 
Dar aveam o clauză de cumpărare 
destul de mare, Craiova n-a vrut 
să plătească”, a mai spus Tudorie, 
conform sursei citate.

Rotaru continuă 
să îi aducă jucători în 

probe lui Neagoe
CSU Craiova încearcă să se 

întărească în această iarnă. Mihai 
Rotaru a făcut deja două transferuri, 
dar mutările cele mai multe le poate 
face în următoarea perioadă.

Trupa din Bănie are nu mai puțin 
de 5 fotbaliști aduși în probe. Este 
vorba despre doi croați, doi africani 
și un român.

Potrivit ProSport, CSU a adus doi 

jucători africani. Ei au evoluat până 
acum în România la nivelul Ligii a 
III-a, la ACB Ineu. Fundaşul senegalez 
Jean Baptiste Mendy şi atacantul din 
Republica Centrafricană, Christin 
Abi Grace Banam Ngonzo. Ambii au 
vârstă de 19 ani și vor fi testaţi în 
această perioadă.

Cătălin ANGHEL

CSU Craiova riscă 
să îl piardă gratis pe 

Bogdan Vătăjelu
Bogdan Vătăjelu este om de bază 

la CSU Craiova. Apărătorul a avut 
evoluții foarte bune în această ediție 
de campionat, în ambele benzi ale 
defensivei. Accidentarea lui Bancu l-a 
ajutat să ajungă, din nou, și la echipa 
națională a României.

Potrivit ProSport, Bogdan Vătăjelu 
a intrat în ultimele şase luni de 
contract cu CSU Craiova. Negocierile 

pentru prelungirea înţelegerii nu 
au dus până acum la continuarea 
colaborării dintre părţi şi din vară.

Eugen Neagoe are mare încredere 
în Vătăjelu. Dacă Rotaru nu îl convinge 
pe jucător să rămână și din vară, ar 
fi o pierdere destul de mare pentru 
antrenor și pentru echipă.

Cătălin ANGHEL


